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országos Tisztif orvosi HÍvatal

Círn: l 097 Budapest, Albert Fl rián ut 2-6.
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Iktat szárrl: KEF-l 3670-212016
Tárgy: A Storm rágcsál irt blokk fbrgalomba hozatali

engedéIyének rn dosítása
Eload : Cseresznyák Veronika
Tef efbn: (l) 416-1340

I'cilaszadtis esetén kérent, a fenti iktat szántra szíveskedjék
htt,atkozni. ,

HATAROZAT

Azországos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Btrdapest, Albert Florián ít2-6., a továbbiakban oTH) a

a BASF Hungária Kft' (1133 Budapest, Váci t 96-98.) kérelmére indult kolcsoncis elísmerési
eljárásban kiadott KEF-2288-3/2014. számri határozatát az alábbiak szerint hivatalb l

m dosítja:

1.) A határozat rendelkezo részének 7. pontja a kovetkez képpen m dosul:

7 . Jelen határozat 2020. augusztus 3 1-ig érvényes.

2.) Ahatározat l. számri melléklete 2. ponda az alábbiak szerint m dosul:

2. Az engedély adatai:

Engedély száma HU -20 I 4-MA- 1 4-0007 s- 0 0 0 0

Eneedély Iei áratának icl ponti a 2020.08. 3 1.

Els engedély száma / kiállít ia 13337 N / Hollandia
Termék neve az els engedéIyen STORM Secure

A KE F- 2288-3 / 20 1 4 . sz ámri határozat egyeb ekb err v áltozat|an.
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Álmlr'tt NÉprc ÉszsÉcÜCYl És l sZTl RVoS l SZILCALAT
országos Tisztif orvosi Hivatal

A KEF-22BB-3/20]4. szám határozat ]. sz m melléklete

Engedélyokirat
biocid termék mds uni s tag llamban kiadott forgalomba hozatali engedéIyének

k lcs niis elismeréséhez

A termék neve: Storm rágcsál irt blokk

Az engedély adatai:

1.

)

Eneedélv száma HU -20 1 4-MA- 1 4 -0007 s -0000
Eneedély leiáratának id pontia 2016.09. 30.

Els engedéIy száma / kiállít ,ia 13337 N / Hollandia
Termék neve az e|s engedélyen STORM Secure

3. Az engedélytulajdonos adatai:

Cégnév BASF Hungária Kft.
Cím H_l132Budapest, Yáci t 30.
Telefon +36 1 250 9700
E-mail b ot o nd. m ihaly @ba s f. c o m

A gyárt adatai:
BASF olc
St. Michael's Industriai Estate, Widness, Cheshire, WA88TJ, United
Kinsdom

5. A forgalmaz adatai:

Cégnév BASF Hungária Kft.
Cím H- 1 1 32 Budapest, Váci t 30.
Telefon 00 36 r 250 9700

Cím

6. A termék általános jellemzijÍz

7. A termék iisszetétele:

A termék osszetétele bizalmas adat.
A te ljes osszetételt a KEF-2288-3/2014. számuhatározat2. számri melléklete tarta|mazza.

Cím: 1097 Budapest, Albert Fl rián (]t 2-6. _ Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. B39.

Telefon: +36 1 476 1100 - E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Biocid terméktípus
szátma / megnevezése

14 l rágcsál irt SZer

Felh aszn álási teriilet
házi egér (Mus musculus),
házi patkány (Rattus rattus) és
vándorpatkány (Rat t u s n o rv e gi cels) e lpus ztításár a

Formuláci ielleee fe lhaszn áIásr a ké sz, 4 gr ammo s rág c s ál irt bl okk
A rágcsál irt szer keserií anyagot (denat nium-benzoát) tartalmaz, ame|y segít megeloznt a
készítmény véletlen emberi fogya sztását.

Hat anyag EU-szám CAS_szám mlmoÁ

ÍIokumgfen 421-960-0 9003s-08-8 0.005
tisztasága min.95,5oÁ

c-



8. A termék osztályozása és címkézése a I999l45lEK Írányelv szerint:
osztály ozás Nem jeloléskoteles, EU-veszélyiel nem szi'ikséges.
Kockázati
mondat(ok)
Biztonsági
mondat(ok)

S 2 Gyermekek kezébe nem keriilhet
s 37 Megfelel védokesztytit keli viselni (csak tbglalkozásszeru felhasznál k)

9. A termék osztályozása és címkézése a CLP: 1272/2008lEK rendelet szerint*:

osztálv ozás Nem ieloléskoteles, veszél elzo oiktogram nem sztikséges.
Figyelmeztetés(ek)
Fisyelm eztet mondat(ok)

Óv intézked és re von atkoz
mondat(ok)

P102 Gyermekekt l e|zárva tartand .

P280 Védokes ztyu használata kotelezo (c sak fo glalko zásszeru
felhasznál k)

* 2015.06.0l-t l alkalmazand

10. Forgalm azási kategríria: III. forgalma zási kateg riáju, szabadforgalmri irt szer

11. Egyéb felhasználási el írások:
Felhasznál i kiir l lakossáei és foglalkozásszeru felhasznál k

.Zárt térben és az éptiletek kornyékén: egérirtásra (lakossági felhasznáI k)
Felhasználás helye | .zárt térben és az éptiletek kornyékén: egér- és patkányirtásra

fo glalko zásszeru fe lhasznál k

12. Csomagolás:

Felhasznál i kiir Kiszerelés egysége Csomagolás formája Forgalomba keriil
kiszerelés ttimege

Lakossági 4 grammos blokk omíianyag konténerben 80,200,500 és l000 gramm
FoglalkozásszerÍi 4 grammos blokk .mtianyag konténerben 10 kg

13. Használati utasítás:

13.1. Lakossági felhasznál knak szánt kiszerelés:
.A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljtik' hogy a tapasztalt egérártalom irt szer
a|kalmazása nélktil nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértéku
ártalom felszámolására).

.A készítményt zárt térben és az épiJ,\etek kornyékén olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek
elofordulása észlelheto.

.Ne alka|mazzuk a készítményt vízelvezet rendszerek kcizelében, ahol az irt szer kapcsolatba
kertilhet avizzel.

.Aháziállatok szabad mozgását a rágcsál irtással érintett teriileten, illetve annak kcirnyékén az irtás
idején meg kell akadályozni és a szokásosnál tobb élelmet kell számukra biztosítani.

.A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, lyukak' vonulási utak, tiriilék stb.) vagy a
rágásuk okozta károkb l k vetkeztethettink. A nyomok vagy láthat károkozások a|ap1án
becstiljtik meg, milyen mértékben Szaporodtak eI a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében
végezzik.

.Vegytik számításba, hogy amennyiben az egerek az érintett hellyel szomszédos épiiletekben is
jelen vannak, akezelés csak akkor leszhatásos, ha azokra a teriiletekre is kiterjed.

. A kezelés megkezdése elott lehetoség szerint minden, a rágcsál k szám ára elérheto táplálékfonást
távolítsunk el.

.Elsosorban a falak mentén, a szekrények alatt, a britorok mogcitt alakítsunk ki rin. etetohelyeket,
amelyekbol a rágcsál k elhullásukhoz elegend mennyiségrí irt szert tudnak fogyasztani.
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.Lehetőség szerint használjunk olyan műanyag Íágcsáóetető állomást, amellyel biztosítható' hogy a
gyermekek, valamint aházi- és haszonállatok ne ferhessenek hozzá a csalétekhez' Gondoskodjunk
az etetőállomások stabil rögzítéséről.

.Erurek hiányában a blokkokat rakjú papír vagy műanyag tálcékla, majd ezeket a falak mentén
helyezziJk ki, végül borítsunk rájuk egy-egy tetőcserepet vagy más alkalmas fedőlapot úgy' hogy a
rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek és háziállatok
ne ferhessenek hozzá. A blokkokat drót segítségével rögzítsiik is, hogy azokat a rágcsálók ne
hurcolják el.

A Storm ráecsálóirtó blokk alkalmazási dózisa:

- 1-2 méterenként4-8 db blokk.

.Az etetőhelyeket elsó alkalommal 4 nap múlva ellenőrizziik, az elfogyasztott csalétket pótoljuk. A
szennyezett vagy penészes csalétket cseréljük ki. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismételjiik
meg. A csalétek kihelyezését addig folfassuk, amíg a rágcsálók iírtalma teljesen meg nem szúnik.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÍink több etetőhelyet, az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljÍik.

.Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük
át az irtószert máshova'

.A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsrílók elpusáulása a fogyasztás utrín 4-
17 nappal várható.

.A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsá|ók aktivitása indokolja.

.A kezelés' a rágcsálók elszaporodásának mértékétől ffiggően, 2-3 betet vehet igénybe.
Amennyiben az egérártalom 3 hét alatt nem csökken, forduljrrnk kártevóirtó szakemberhez.

.A kezelés utrín, de legkésőbb 3 hét múlva, az etetőállomásokat gyÍíjtsiik össze, az esetlegesen
kiszóÍódott irtószert takarítsuk fel.

l3.2. Foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerelések:
.A készítménl zárt térben illetve a csatomarendszerben olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek
vagy patkanyok előfordulása észlelhető.

.A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a
rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretébenvégezzik.

.Az ittás megkezdése elótt mérlegelji'ik,hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga (flokumafen)
elleni rezisztencia veszélye fennáll-e.

.A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékfonást távolítsunk el.

.A rágcsálóirtó blokkokat az eÍÍe a célra szolgáó szerelvényben helyezziik az egerek vagy
patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási údaira illetve feltételezett búvóhelyiik közelébe.
Gondoskodjunk az etetőiíllomások stabil rögzítéséről.

A Storm ráecsálóiltó blokk alkalmazási dózisa eeerek irtásakor:

- 1-2 méterenként 16-32 gramm csalétek.

- 5-10 méterenként 32-60 gramm csalétek.
.A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket - a 3812003 ' (vII. 7') ESzCSM_FVM-
KvVM együttes rendelet 8. szrímú mellékletének megfelelően _ feltűnő jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkallmazó
nevét, címét és telefonszámát.

.Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utiína hetente egyszer ellenőrizzűk és az elfogyasztott
csalétket pótoljuk. A szennyezett vagy penészes csalétket cseréljÍik ki. Az ellenőrzést ezt követóen
hetente ismételjÍik meg.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.

.Ameruryiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra isjelen vannak, helyezzÍik
át az irtószert máshova.
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.A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt az egerek elpusztulása a fogyasztás után 4-
21' a patkányok elpusztulása a fogyasztás úán 4-28 nappal várható.

.A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a tágcsálők aktivitása indokolja'

.Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását
kívrínatos integrált krírtevőirtási rendszer (IPN/í/IPc) egyidejű bevezetésével összekötni.

.A készítmény alkalmazásával, az esetek többségében, 2-3 hét alatt teljes rágcsálómentesség érhető
el. Amennyiben a rágcsálók ártalma ezt követöen is tapasztalható' a jelenség okát fel kell deríteni
és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

.A kezelés utiín az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

14. Figyelmeztetés:

Kizfuólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
Tilos a készítményt nem cé|szewezet á||atok elpusztítására használni !

Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem
célszervezet állatok ne férhessenek hozzá. A készítmény m&gező az emlősökre és a madarakra' A
kutya, macska, sertés és minden egyéb Íagadozó és/vagy dögevő állat mérgeződhet, ha a
rágcsálóirtó szertől elpusztult vagy legyengült egeret vagy patkánl elfogyasztja.
Az írÍószet kihelyezésekor használjon védőkesztÉt. Munka közben tilos enni, inni vagy
dohiínyozni ! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szert ne használjon fel.
Elelmiszertől és takarmrínytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok á|tal hozzá nem
férhető, száraz, hűvös helyeq eredeti csomagolásban tárolandó'
Ne juttassa a készitmén1/.' é|ővízbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszení felhasználók kérésére rendelkezésre áll.

15. Elsősegélynyújtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni !

Lenyelés esetén:
.Lenyelés esetén azorural forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy
biztonsági adatlapját.

.Hrínlatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet'

.A szájüreget öblítse ki vízzel.

.Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

Bőrre jutáskor:
.Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki'
.A bőÍt bó szappanos vízzel mossa le.
.Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén:
.A szemet tartsa nyitva és néhríny percen kereszÍiJlbő vízzel, óvatosan öblítse ki.
.Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és follassa a szem további öblítését.
.Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátló hatóanyagot, flokumafent tartalmaz. A rágcsálóirtó szer lenyelését
követően csökkenhet a véralvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet'
A mérgezés/expozíció és a tiinetek jelentkezése között akír több nap is eltelhet.
A készítmény't lenyelő mérgezett ellátásakor, amennyiben a jel|emző tüneteket (pl. orrvérzés,
inyvérzés' vérköpés, véres vizelet, hosszabb véralvadási idő, nagy kiterjedésű vagy több
haematoma, hírtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon Kl-vitamint. Ha nem
észlelhető vérzés' akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíciót követő 48-72 óra e]teltével a
protrombin időt (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin idő értéke >4, a mérgezettnek intravénásan
K1-vitamint kell adni' A kezelés többszöri megismétlésére is szükség lehet.
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Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszenel ellenőrizni sziikséges')

16. Eltarthatóság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fénlől védett, száraz, híivös,30 'C alatti hőmérsékletű, jól szellőző
helyen tárolva, a gyártástól szétmifua 3 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi
csomagolásokon fel kell tüntetni !)

17. Hulladékkezelés:
17.1. A lakossági felhasználóknak szánt kiszerelések csornago|ásán feltüntetendő:
A közegészségügyi Veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel
piírhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsálókat. Az elhullott rágcsáló tetemét
védókesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további
zacskóba beletenni és összecsomózva lezámi. A dupla zacskóban levő tetemet zrírt hulladéktároló
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.
17.2. A foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerelések csomagolásán feltüntetendő:
A közegészségügyi veszéIy és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel
piírhuzamosan gondoskodni kell a kezelés soriín elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A
foglalkozásszení felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő
megsemmisítéséről a98l2007. (VI. 15') Korm' rendelet elóírásai szerint kötelesek gondoskodni.
17.l.ll7.2. Minden forgalomba kerülő kiszerelésen feltüntetendő:
A kezelés utIán az etetöhelyeket sziintessÍik meg' GÉjtsíik össze a megmaradt irtószert, valamint a
rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott
irtószer feltakarítasráról'
Az eredeti céljríra fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevő hel1re _ pl. hulladékudvar _ kell leadni.

18. Címkefelirat:
Storm rágcsálóirtó blokk

Hatóanyaga: 0,005% flokumafen

Gyártja: BASF plc' St' Michael's Industrial Estate' Widness, Cheshire, WA88TJ, United Kingdom

Forga|mazzaz BASF Hungríria Kft.' H-l 132 Budapest, Váci út 30.

oTH engedélyszám: HU -20I 4-MA-l4-00075_0000

valamint, az Engedé|yezési lap alábbi pontjai, a felhasználói kör függvényében:

Felhasznál ,i kiir Címkén feltíintetend pontok

Lakossági 6.,8. (vary 9.), 10., 11., 13.1 .rl4.r15.r16.r17.l

Foglalkozásszeríi 6.1 8. (vagy 9.), 10., 11.r13.2.114.r 15., 16., 17.2

19. oEK szakvélemény számaz 771I/I3l2014. DDo.

Budapest, 2014. febru ár ,,l|''
Dr. Paller Judit

mb. országos tisztif orvos
nevében kiadmányozza

-.-í J
Dr. Kovács Márta

foosztályvezeto
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